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دریافت نسخۀ نهایی0931/19/10 :

پذیرش مقاله0931/19/01 :

چکیده:
این مقاله بهضرورت بازنگری و تحول در رشتۀ روانشناسي پرداخته است .بدین منظور ابتدا به
سؤالهای اساسي در ارتباط با ضرورت بازنگری و تحول در رشتۀ روانشناسي ازجمله سؤالهای مربوط
به آموزش روانشناسي و فعاليتهای روانشناسان ،منابع درسي ،كارآمدی روانشناسي در ایران ،ضرورت
بازنگری و تحول از جنبههای آموزشي ،پژوهشي ،فرهنگي و سازماني -اجرایي اشارهشده است .سپس به
راهبردها و راهکارهای تحول و ارتقاء در روانشناسي پرداختهشده و سه راهبرد اساسي روزآمدی (با 1
راهکار) ،بوميسازی (با  1راهکار) و اسالميسازی (با  8راهکار) موردتوجه قرارگرفته است .درنهایت
بر اساس این راهبردها و راهکارها ،برنامۀ آموزشي دورة كارشناسي روانشناسي با تلفيق گرایشها ،تدوین
و توسط شورای عالي انقالب فرهنگي جهت اجرا ابالغشده است.
کلمات کلیدی :بازنگری ،تحول ،راهکار ،روانشناسي.

 -1دكترعلي فتحي آشتياني ،آیت ا ...سيد محمّد غروی ،دكتر مسعود جانبزرگي ،دكتر محمّدحسين عبداللهي ،دكتر رسول روشن،
دكتر رضا كرمينيا ،دكترمسعود آذربایجاني ،دكتر احمد عليپور ،دكتر عبداهلل معتمدی ،دكتر پروین كدیور ،دكتر شهال پاكدامن،
دكتر صدیقه ترقيجاه ،دكتر عباس رحيمينژاد ،دكتر محمّدرضا احمدی محمّدآبادی ،دكتر پرویز آزاد فالح ،دكتر نسرین ارشدی،
دكتر شکوه نوابينژاد ،دكتر بهمن بهمني ،دكتر مسعود حسينچاری ،دكتر فرشته موتابي ،و دكتر احمد برجعلي.
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 -1مقدمه
تحول در علوم انساني از توصيه های مورد تأكيد امام خميني(ره) و مطالبات جدی مقام
معظم رهبری(مدظلهالعالي) بهویژه در سالهای اخير است .در فرازهایي از سخنان ایشان
آمده است« :ما درزمينۀ علوم انساني به نظریهسازی احتياج داریم .بسياری از حوادث دنيا
حتي در زمينههای اقتصادی و سياسي و غيره ،محکوم نظرات صاحبنظران در علوم
انساني است؛ در جامعهشناسي ،در روانشناسي ،در فلسفه؛ آنها هستند كه شاخصها را
مشخص ميكنند (« .)1981/2/11در بين این مجموعه عظيم دانشجویي كشور كه حدود
سه ميليون و نيم مثالً دانشجوی دولتي و آزاد و پيام نور و بقيه دانشگاههای كشور داریم،
حدود دو ميليون اینها دانشجویان علوم انسانياند! این به یک صورت ،انسان را نگران
ميكند  ....بسياری از مباحث علوم انساني (غربي) ،مبتني بر فلسفههایي هستند كه مبنایش
مادی گری است ،مبنایش حيوان انگاشتن انسان است ،عدم مسئوليت انسان در قبال
خداوند متعال است ،نداشتن نگاه معنوی به انسان و جهان است  ...علوم انساني غرب
مبتني بر جهان بيني دیگری است ،مبتني بر فهم دیگری از عالم آفرینش است و غالباً بر
نگاه مادی است .خوب ،ا ین نگاه ،نگاه غلطي است ،این مبنا مبنای غلطي است»
(« .)1988/1/8علوم انساني آنوقتي صحيح و مفيد و تربيتكننده صحيح انسان خواهد
بود و به فرد و جامعه نفع خواهد رساند كه بر اساس تفکر الهي و جهانبيني الهي باشد.
این امروز در دانشهای علوم انساني در وضع كنوني وجود ندارد .روی این بایستي كار
كرد ،فکر كرد» (.)1939/1/11
با توجه به بيانات مقام معظم رهبری ،ميتوان گفت علوم انساني بهمثابه مجموعه قواعد
تنظيم حيات انسان در بخش نرمافزاری فرهنگ و تمدن بشری ،علوم و معارفي است كه
بهصورت روشمند در مورد رفتارها ،باورها ،افکار ،نگرشها ،احساسها ،هيجانها و همۀ
پدیدههای معنادار انساني بحث ميكند.علوم انساني زیربنای پيشرفت فرهنگ و تمدن هر
جامعه تلقي ميشود .به تعبير دیگر اینها موضوع بحثِ مجموعۀ علوم انساني 1و علوم

1- humanities
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اجتماعي 1است كه مصادیق بارز آن فلسفه ،روانشناسي ،جامعهشناسي ،علوم تربيتي،
علوم اقتصادی ،علوم سياسي ،مدیریت و حقوق است.
روانشناسي در این منظومه به عنوان یک علم مادر و مولد در علوم انساني جایگاه
ویژهای دارد كه مطالعه علمي پدیدههای رواني و رفتاری را در قلمروی وسيع به عهده
دارد .روانشناسي در گسترة خود با توصيف و تبيين قانونمندیهای حاكم بر نظام
روانشناختي انسان به پيشبيني و تغيير رفتارها ،افکار ،باورها ،احساسها و هيجانها
دست ميیازد ،در عرصه نابهنجاریها و اختالالت رواني ،رواندرماني مراجعين را وظيفه
اصلي خود ميداند و درعينحال نسبت به عالئم رواني و ارتقاء حيات انساني ورود
جدی دارد.
كارگروه روانشناسي بهعنوان یکي از كارگروههای شورای تخصصي تحول و ارتقاء
علوم انساني ،بعد از شکلگيری و مطالعات اوليه و بررسي آسيبشناختي وضع موجود
بهمنظور بازنگری و تحول در رشتۀ روانشناسي ،با سؤالهای متعدد از زوایای مختلف
روبهرو شد .برخي از این سؤالها در ادامه آمده است.
 -2سؤالهای اساسی پیشِِرو در مورد ضرورت بازنگری و تحول در رشتۀ
روانشناسی






با توجه به نيازهای جامعه ،چقدر روانشناسي موجود پاسخگوی آن نيازها است؟
روانشناسي موجود چقدر با تحوالت بينالمللي این علم هماهنگ است؟
روانشناسي موجود چقدر ميتواند نياز علمي خود را از منابع داخلي تأمين كند؟
روانشناسي موجود به لحاظ ماهيت ،چقدر با فرهنگ بومي ایراني همساز است؟
روانشناسي موجود ازنظر ماهيت ،چقدر با فرهنگ اسالمي همساز است؟

 -1-2سؤالهای مربوط به آموزش روانشناسی و فعالیتهای روانشناسان

 آیا نسبت هزینهای كه برای آموزش یک روانشناس صرف ميشود به درآمدزایي
ملي او ،قابل صرفه است؟
1- social sciences
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 آیا آموزش روانشناسي موجود در دانشگاهها از كيفيت الزم برخوردار است؟
 آیا آموزش روانشناسي موجود با فرهنگ عمومي جامعه ایران هماهنگ است؟
 چه آسيبهایي ممکن است از طریق آموزههای روانشناختي موجود ،به فرهنگ در
یک فرایند زماني وارد شود؟
 محتوای آموزش روانشناسي موجود در دانشگاهها به چه ميزان با فرهنگ اسالمي
مطابقت دارد؟
 تغيير رفتار دانشآموختگان روانشناسي موجود و جهتگيری فرهنگي آنها ،اغلب
دارای چه سمت و سویي است؟
 كيفيت آموزش و توانایي استادان روانشناسي موجود در انتقال درست مفاهيم
روانشناختي چگونه است؟
 سهم استادان روانشناسي و گروههای علمي روانشناسي در توليد علم در سطح
ایران و جهان چقدر است؟
 چه شاخصهایي برای استادان روانشناسي قابل فرض است كه بتوانند الگویي
مناسب در رشته خود باشند؟
 آیا دانشگاهها توانستهاند دانشجویاني پرورش دهند كه بتوانند بهطور مستقل و
توانمند پروژههای علمي و خدمات باليني را هدایت كنند؟
 -2-2سؤالهای مربوط به منابع درسی








آیا منابع درسي در طول سالها تدریس موردبازنگری قرارگرفتهاند؟
چه نظارتي ازنظر علمي و فرهنگي بر كتابها و منابع درسي صورت ميگيرد؟
منابع درسي به چه ميزان با فرهنگ بومي ما سازگار هستند؟
منابع درسي به چه ميزان با منابع دیني سازگار هستند؟
تابهحال چقدر منابع اسالمي موردتحقيق روانشناختي قرارگرفته است؟
چه ميزان از كتابهای روانشناسي از منابع غني اسالمي استخراجشده است؟
چه شاخصهایي منابع درسي را برای تدریس ،متناسب با فرهنگ تضمين ميكند؟
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 چگونه ميتوان متون درسي دانشگاهي درزمينۀ روانشناسي را به نيازهای جامعه
پيوند زد؟
 -3-2سؤالها پیرامون کارآمدی روانشناسی در ايران

 آیا روانشناسي موجود توانسته است گرهي از مشکالت روانشناختي در انسانهای
مبتالبه اختالالت رواني بازكند؟
 آیا روانشناسي موجود توانسته است اثر مفيد و معناداری در ارتقاء بهداشت رواني
جامعه بگذارد؟
 آیا روانشناسي موجود توانسته است گامي مؤثر در پيشگيری از آسيبهای اجتماعي
و جرائم روبه تزاید در جامعه بردارد؟
 آیا روانشناسي موجود توانسته است افراد استثنایي جامعه را بهطور معناداری
توانمند كند؟
 آیا روانشناسي موجود توانسته است به ارتقاء سطح فرهنگ عمومي جامعه كمک
كند؟
 -3ضرورت بازنگری و تحول از جنبههای آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی ،سازمانی-
اجرايی
ضرورت بازنگری و تحول در رشتۀ روانشناسي ،از جنبههای مختلف ازجمله آموزشي،
پژوهشي ،فرهنگي ،سازماني و اجرایي بهطورجدی قابلطرح است .آنچه در پي ميآید
نکاتي در ارتباط با همين جنبهها است.
 -1-3از جنبه آموزشی

 بازنگری نشدن رشتۀ روانشناسي در گرایشهای مختلف از  91سال قبل تاكنون
عليرغم رشد سریع و شتابان این علم در دنيا؛
 شيوة جذب غيرمنطقي دانشجو ازنظر محل تحصيل ،تعداد دانشجو و جنسيت
دانشجو؛
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 گسترش بيرویه دورههای كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكترای تخصصي در
دانشگاهها بهویژه در دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد اسالمي؛
 افت كيفيت آموزشي هم به لحاظ محتوا و هم از نظر شيوة ارائۀ درس توسط استادان؛
 كمبود استادان الگو ازنظر اخالقي و دیني؛
 فقدان یا ضعف رابطه بين نظریهها و كاربرد؛
 بيتوجهي به الگوی شاگرد پروری؛
 بيتوجهي به پرورش تفکر انتقادی در دانشجویان؛
 قدیميبودن منابع درسي و دادن جزوه بجای كتاب درسي معتبر؛
 ضعيفبودن جنبههای عملي درسها؛
 معيارهای ناكارآمد در انتخاب و سنجش عملکرد اعضای هيئتعلمي؛
 تدریس زیاد استادان به خاطر تعداد زیاد دانشجو و واحدهای دانشگاهي و افت
كارآمدی آنها؛
 بهروز نبودن استادان؛
 مشکالت و ضعف در شيوة ارتقاء استادان؛
 ضعف در راهاندازی دورههای بينرشتهای مثل روانشناسي دین ،روانشناسي
اجتماعي ،روانشناسي سياسي ،روانشناسي ورزش و ...
 -2-3از جنبه پژوهشی

 ضعف در هدایت و راهنمایي پایاننامهها و رسالههای دانشجویان؛
 ضعف در كيفيت پژوهشهای انجامشده؛
 راه افتادن بنگاهها و مؤسسههایي كه با اخذ پول برای دانشجویان پایاننامه ،رساله و
مقاله مينویسند؛
 نظارت ناكافي بر محتوای علمي و فرهنگي كتابهای منتشرشده (هرسال بيش از
 511كتاب در حوزة روانشناسي چاپ ميشود)؛
 غلبۀ ترجمه بر تأليف منابع و كتب روانشناسي و بيتوجهي به مسائل بومي و
فرهنگي؛
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بيتوجهي به پژوهشهای كاربردی جهت رفع مشکالت فرهنگي -اجتماعي؛
بيتوجهي به پژوهشهای كيفي؛
تکراری بودن موضوع پایاننامهها و رسالهها و بيتوجهي به نيازهای جامعه.

 -3-3از جنبه فرهنگی

 وجود مفاهيم غيرفرهنگي و غير ارزشي در برخي از متون؛
 بياعتقادی برخي از استادان روانشناسي به مسائل دیني و فرهنگي؛
 بيتوجهي به مباني فکری و عقيدتي؛
 فقدان تعامل بين روانشناسي و نيازهای بومي؛
 فقدان نظریهپردازی متناسب با فرهنگ بومي و دیني؛
 توجه بيشازحد و محدود شدن روانشناسي به آموزش و رواندرماني و غفلت از
سایر حوزهها و گرایشها؛
 ارائۀ راهحلهایي در مشاوره و رواندرماني توسط برخي از روانشناسان كه با مباني
دیني منافات دارد.
 -4-3از جنبه سازمانی -اجرايی

 رشد كمّي دورههای آموزشي بهویژه در دانشگاههای پيام نور و آزاد اسالمي و
محدود بودن استادان متخصص و بيتوجهي در مورد نسبت استاد به دانشجو؛
 بيتوجهي به مسائل و نيازهای بومي و منطقهای؛
 كمبود روانشناسان مجرب و آشنا با مسائل بومي ،فرهنگي و دیني؛
 ضعف در گزینش استادان در رشتۀ روانشناسي با توجه به آميختگي بسيار زیاد
مسائل روانشناختي با مسائل فرهنگي و دیني.
 -4وضع موجود رشتۀ روانشناسی در مقطع کارشناسی
بررسي برنامههای درسي موجود در رشتۀ روانشناسي و مشاوره نشان داد كه این
برنامهها بهطور متوسط حدود  25سال پيش تصویب شده و در طي این مدت
موردبازنگری قرار نگرفته بودند كه ازجمله آنها ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:
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 برنامه مقطع كارشناسي رشتۀ روانشناسي با گرایشهای كودكان استثنایي،
روانشناسي عمومي و روانشناسي باليني مصوب جلسه  189شورای برنامهریزی
آموزش عالي مورخ  1918/11/1بود؛
 برنامه مقطع كارشناسي رشتۀ روانشناسي با گرایش صنعتي -سازماني و رشتۀ
اصالح و تربيت مصوب جلسه  255شورای برنامهریزی آموزش عالي مورخ
 1912/2/13بود؛
 برنامه مقطع كارشناسي رشتۀ امور تربيتي با گرایشهای مشاوره و امور تربيتي
مصوب جلسه  129شورای برنامهریزی آموزش عالي مورخ  1911/2/91بود؛
 برنامه مقطع كارشناسي رشتۀ راهنمایي و مشاوره با گرایشهای مشاوره و
فعاليتهای پرورشي مصوب جلسه  912شورای برنامهریزی آموزش عالي مورخ
 1911/1/23بود؛
همه موارد فوق بدون تردید بازنگری و تحول در رشتۀ روانشناسي را مورد تأیيد و تأكيد
قرار ميداد.
 -5راهبردها و راهکارهای تحول و ارتقاء در روانشناسی
برخي مباني نظری خاص فلسفي ،معرفتشناختي و انسانشناختي و نيز خطاهای
روششناختي ناشي از اصالت دادن به كمّيگرایي ،تقليلگرایي ،انحصارگرایي و
استعارهگرایي و نيز پيشداوریهای نژادی ،سياسي و اجتماعي ازجمله موارد انطباق
نداشتن فرهنگي است كه در عرصههای كاربردی و بهویژه درمانگری ،نتيجهاش بعضاً
ناكارآمدی ،پيچيدهتر كردن مشکالت و نادیده گرفتن متغيرهای فرهنگي است.
با فرض آنکه تحول را تغيير وضع موجود به وضع مطلوب بدانيم و بهضرورت آن اذعان
كنيم ،تحول در روانشناسي نيازمند طراحي نقشه تحول و بيان راهبردها و راهکارهای
تحول است .محورهای اصلي تحول در روانشناسي عبارتاند از :مباني نظری
معرفتشناختي ،انسانشناختي و روششناختي در سه بخش آموزشي ،پژوهشي و
رواندرمانگری در حيطههای نظری و كاربردی؛ گرایشها ،عناوین درسها ،سرفصلها،
متون و منابع درسي ،اعضای هيئتعلمي ،دانشجویان ،محيط آموزشي ،مدیریت آموزش
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و برنامه آموزشي ،پژوهش ،پایاننامهها و رسالهها ،مدیریت پژوهش ،نشریات تخصصي
علمي -پژوهشي ،كرسيهای نظریهپردازی و قطبهای علمي؛ قوانين و مقررات و
سياستگذاری های الزم مربوط به آموزش و پژوهش؛ و درنهایت چهارچوبها و
روشهای رواندرمانگری و مشاوره در مراكز روانشناسي و مشاوره.
در این مقاله صرفاً به بحث در مورد تحول در آموزش روانشناسي پرداختهایم و سه
راهبرد اساسي روزآمدی ،بوميسازی و اسالميسازی را مطرح كرده ،و در ذیل هر راهبرد،
راهکارهای مربوطه را موردبحث قرار دادهایم.
 -1-5راهبرد روزآمدی

مقصود از روزآمدی آن است كه روانشناسي موجود در ایران نسبت به جایگاه فعلي
روان شناسي در جهان ،رشد كمّي و كيفي مناسبي داشته باشد و بتوانيم تأخيرها و
كمبودهای موجود را بهطور نسبي جبران كنيم.
 -1-1-5راهکارهای روزآمدی

 -1روزآمدی :استفاده از آخرین مطالعات ،تحقيقات ،نظریهها و دستاوردهای علمي در
روانشناسي.
 -2ارتقاء روششناسي :بهكارگيری انواع روشهای تحقيق كمّي و كيفي و زمينهسازی و
تخصيص واحدهای درسي الزم جهت ارتقاء و تعميق قابليتها و مهارتها در استفاده
صحيح و جامع از روشهای تحقيق.
 -9گسترش آموزش پژوهشمحور :فراهمساختن زمينههای دانشي و مهارتي الزم برای
تقویت پژوهشگری ،كنجکاوی و حقيقتجویي در متن همۀ آموزشها.
 -1توجه به فلسفه روانشناسي :آشناسازی دانشجویان با فلسفه علم ،مکاتب ،و
جریانهای روانشناختي حاكم بر علم روانشناسي موجود و مباني معرفتشناختي ،هستي
شناختي و روششناختي آن و تخصيص واحدهای درسي الزم.
 -5نظریهپردازی :آشناسازی دانشجویان با مباني توليد علم و ایجاد زمينههای دانش و
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مهارت الزم برای ایدهپردازی ،مدلسازی و نظریهپردازی.
 -1جامعنگری  :آشناسازی دانشجویان با نگاه جامع و یکپارچه به انسان در ابعاد چندگانه
زیستي ،رواني ،اجتماعي و معنوی و استفاده از سایر علوم و معارف در شناخت كلي
انسان.
 -2-5راهبرد بومیسازی

بوميسازی به معنای سازگاری ،تناسب و هماهنگي دانش روانشناسي با فرهنگ ،تمدن
و جامعۀ ایران است .بوميسازی بيش از همه در خصوص دانشهای بنيادی -كاربردی
اعم از علوم طبيعي و انساني ،ازجمله روانشناسي كه آزاد از فرهنگ نيستند مورد انتظار
است.
 -1-2-5راهکارهای بومیسازی

 -1نيازسنجي :طراحي اهداف آموزشي ،رشتهها و گرایشهای روانشناسي بر اساس
نيازسنجيهای مبتني بر شرایط اقليمي ،جغرافيایي و فرهنگي و نيز هدایت و جهتدهي
پژوهشهای روانشناختي و پایاننامهها و رسالههای تحصيالت تکميلي بر اساس
موضوعات و مسائل جاری و موردنياز كشور.
 -2انطباق با اهداف نظام آموزشي :تدوین ،تنظيم و منطبق كردن گرایشها ،عناوین
درسها و سرفصلها با اهداف نظام آموزشي (حاصل از اسناد باالدستي).
 -9گسترش مهارتآموزی :فراهمسازی زمينۀ گسترش مهارتهای آموزشي با
جهتگيری بومي در حوزههای مختلف روانشناسي بهویژة عرصههای كاربردی از قبيل
مشاوره ،رواندرماني و روانشناسي تربيتي.
 -1تأسيس و تقویت قطبهای علمي -منطقهای :راهاندازی و تقویت قطبهای علمي
 منطقهای بر اساس نيازها و ظرفيتهای منطقهای و سرمایههای انساني و امکاناتصنعتي -سازماني (حاصل از آمایش سرزميني در هر منطقه).
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 -5توازن جنسيتي :مالحظهكردن ویژگيهای جنسيتي در رشتهها ،گرایشها و پذیرش
دانشجو و نيز بهكارگيری استادان بر اساس نيازسنجي و سياستگذاری متوازن و متناسب.
 -1سطحبندی مقاطع تحصيلي  :تأسيس و گسترش مقاطع تحصيلي دانشگاهي و پذیرش
دانشجویان در آن بر اساس نيازها ،اهداف آموزشي ،استعدادها و ظرفيتهای انساني و
منطقهای.
 -3-5راهبرد اسالمیسازی

با توجه به پذیرش مباني ارزشي دین اسالم (باورها ،مناسک و اخالقيات) در جامعه
اسالمي اوالً مباحثي از روانشناسي كه در تضاد آشکار با این مباني باشد الزم است اصالح
گردد .ثانياً با عنایت به ظرفيت های علمي و حياتي در منابع اسالمي ،استفاده از آنها در
متون و منابع روانشناسي ضرورت ميیابد.
 -1-3-5راهکارهای اسالمیسازی

 -1پيشينهشناسي روانشناسي در فرهنگ اسالمي  -ایراني :آشنایي دانشجویان با ميراث
گرانبهای علمي و فرهنگي ایران و اسالم در رشته و گرایشهای مربوط به روانشناسي،
ضروری است افزون بر خودباوری فرهنگي ،زمينههای اوليه برای استخراج دیدگاههای
اسالمي در روانشناسي فراهم گردد .در گرایشهای روانشناسي ،متناسب با هر گرایش
و درس ميتوان سوابق و پيشينه اندیشههای اسالمي در آن مورد را در منابع فلسفي،
اخالقي و عرفاني استخراج و تدوین نمود تا پس از بررسي و كارشناسي الزم بهعنوان
واحدهای درسي موردتوجه قرار گيرد.
 -2استخراج و تدوین فلسفه روانشناسي اسالمي :الزم است در ابتدا متوني تهيه شود كه
مباني معرفتي ،هستيشناختي و انسانشناختي روانشناسي بر اساس دیدگاه اسالم
استخراج و مدوّن گردد .بخشي از این مباني بهصورت پيشيني قابلاستخراج است و برخي
دیگر پسيني است كه پس از تشکيل دانش روانشناسي اسالمي ،امکانپذیر ميشود.
 -9تقویت و گسترش نگاه انتقادی :بر اساس مباني اسالمي ،مباني فلسفي روانشناسي
موجود استخراج شود و بهصورت جدی موردنقد و بررسي قرار گيرد.
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 -1مطرح كردن دیدگاهها و پارادایمهای متفاوت در روانشناسي :در ترجمه متون و منابع
روانشناسي به آثار علمي و كالسيک در پارادایمهای مختلف توجه شود .صرفاً به ترجمه
آثار پارادایم پوزیتيویستي اكتفا نگردد .بهویژه آرا و اندیشههایي كه در غرب ،نگاه انتقادی
جدی به مباني و مباحث روانشناسي معاصر دارند ترجمه ،و در دسترس دانشجویان قرار
گيرد.
 -5استخراج و پردازش مفاهيم روانشناختي در متون دیني :مفاهيم و گزارههای موجود
در منابع اسالمي بهصورت متناظر با مفاهيم و مسائل روانشناسي معاصر استخراج گردد
تا این مفاهيم در سه محور واژگاني ،الگوها و نظریههای اسالمي منشأ تحقيقات جدید
گردد.
 -1تلفيق جهتگيری تربيتي و اخالقي :در همه گرایشها ،درسها و سرفصلها باید نگاه
تربيتي و اخالقي مبتني بر اسالم بهگونهای در متون درسي روانشناختي عجين شود تا
زمينههای پرورش انسان متعالي اسالم فراهم گردد.
 -1استخراج و ساماندهي روششناسي :روششناسي یا روششناسيهای متناسب با
پژوهش بهمنزله ستون اصلي خيمه روانشناسي اسالمي است .استخراج یا ابداع و تدوین
روششناسي موجب رشد منطقي و نظاممند مکاتب روانشناسي خواهد شد.
 -8تدوین كتب و منابع روانشناسي :الزم است كتابها و منابع درسي روانشناسي بر
اساس معيارها و ضوابط اسالم از جهت مباني و مباحث تهيه و شرایط و زمينههای معرفي
و استفاده از آنها در مراكز آموزشي فراهم گردد.
 -6جمعبندی
ماحصل تالش برای تدوین راهبردها و راهکارهای تحول در آموزش رشتۀ روانشناسي
این بود كه بر اساس این راهبرها و راهکارها ،دورة آموزشي كارشناسي روانشناسي با
تلفيق گرایشهای موجود توسط كارگروه روانشناسي تهيه و تدوین گردید و پس از
ارزیابيهای مکرر در نشستهای تخصصي با حضور متخصصين با گرایشهای مختلف
از دانشگاههای سراسر كشور ،با اجماع مورد تأیيد قرار گرفت كه پس از تصویب در
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شورای تخصصي تحول و ارتقاء علوم انساني ،توسط شورای عالي انقالب فرهنگي جهت
اجرا به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری ابالغ شد.
در برنامه جدید ،روانشناسي بهعنوان علمي كه به توصيف ،تبيين ،پيشبيني و كنترل
رفتار و فرایندهای ذهني انسان بهعنوان مخلوقي الهي در ابعاد جسماني ،رواني ،اجتماعي،
اخالقي و معنوی با استفاده از منابع و روشهای تجربي ،عقلي و وحياني ميپردازد،
تعریف شده است .هدف از دوره كارشناسي ،یادگيری مباني و مفاهيم روانشناسي در
حوزههای مختلف تحولي ،تجربي ،روششناختي ،شخصيتشناختي ،فيزیولوژیک و
اجتماعي و باليني با توجه به فرهنگ بومي و دیني ایران بهمنظور توانمندسازی دانشجو
در حيطههای دانشي ،بينشي و توانشي و كاربرد آنها در زندگي فردی و اجتماعي است.
منظور از اهداف دانشي ،یادگيری اموری است كه دانشجو را در دانستن ،فهميدن،
تجزیهوتحليل ،نوآوری و ارزشيابي دانش روانشناسي مساعدت كند .اهداف بينشي ،باور
به اعتقادات ،ارزشهای اخالقي و مباني فلسفي اسالم و التزام عملي به آنها در زندگي و
علوم روانشناختي است كه در قالب تمامي درسها و فعاليتهای كارشناسي روانشناسي
محقق ميشود و اهداف توانشي ،كسب مهارت در زمينههای روششناسي و بهكارگيری
دانش كسبشده و ابزارهای مربوط در روانشناسي است.
تغييرات در این برنامه از نظر غنيسازی و روزآمدی ،با توجه به تحوالت علمي
روانشناسي در جهان صورت گرفته است .سرفصل همه درسها براساس آخرین
یافتههای علمي و پژوهشي و با توجه به رویکرد دیني و بومي تدوین شده است .در همه
درسها ،منابع علمي جدید آورده شده است .از نظر بوميسازی ،تنظيم سرفصل اكثر
درسها با توجه به رویکرد بومي ،توجه به نيازهای جامعه ،توجه به یافتههای پژوهشي
و توليدات علمي بومي و هماهنگ با مباني دیني ،فرهنگ ،تمدن و جامعه ایران صورت
گرفته است .از نظر كارآمدی ،برنامه به گونهای تدوین شده كه فارغالتحصيالن در هر
موقعيت شغلي (آموزشوپرورش ،نهادهای فرهنگي -اجتماعي ،سازمانها ،ادارات و
كارخانجات ،مراكز بهداشتي -درماني ،مراكز پژوهشي) قرار گيرند بتوانند از اطالعات و
مطالب كسب شده ،بهخوبي بهرهمند شوند و كارآیي قابل قبولي داشته باشند .از نظر
اسالميسازی ،برنامه جدید و سرفصل اكثر درسها با رویکردی مثبت به مباني دیني و
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اسالمي تنظيم شده است .برخي از درسها مثل آموزههای روانشناختي در قرآن و
حدیث ،بهطور مستقيم با آموزههای اسالمي هماهنگ است .برخي دیگر به گونهای
تنظيم شده كه یا منافاتي با مباني دیني نداشته باشد یا به نحوی این حوزه را پوشش دهد.
عليرغم تالشهای بسيار زیادی كه در تدوین این برنامه صورت گرفت ،كارگروه از
مشکالت اجرای این برنامه غافل نبود و مهمترین مشکالت پيشِ رو در اجرای آن را
ميتوان یکي نداشتن منابع و كتابهای مناسب براساس سرفصلهای تهيه شده و دیگری
استادان عالقهمند و آشنا با تدریس درسهای جدید دانست .مذاكره با سازمان مطالعه و
تدوین كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،بهمنظور تأليف كتابهای مورد نظر توسط
استادان دانشگاهها ،گامي برای كاهش مشکل اول بود و برگزاری كارگاههای آموزشي
برای استادان دانشگاههای سراسر كشور برای آشنایي و رفع مشکالت احتمالي در تدریس
درسهای جدید ،گام دیگری برای كاهش مشکل دوم بود .اگرچه اعتقاد داشته و داریم
كه دستيابي به اهداف مورد نظر و رفع مشکالت بهكندی و طي زمان صورت ميگيرد.
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The need to revise strategies and solutions for Evolution in
psychology
Members of the development Council psychology workgroup

Abstrac
The present article addressed the need to revise and transform
psychology.To this end, we first ask the basic questions regarding the
necessity of review and development in the field of psychology, including
questions related to the teaching of psychology and activities of psychologists,
curriculum resources, the efficiency of psychology in Iran, the necessity of
revising and evolving aspects of educational, research, Cultural and
organizational-executive ones. Then, strategies and solutions for
transformation and enhancement of psychology were dealt with, and three
basic strategies were presented, including updating (with 6 strategies),
localization (with 6 strategies), and Islamization (with 8 strategies). Finally,
according to these strategies, the curriculum of Bachelor of Psychology
Program was developed by combining different disciplines, and notified by
the Supreme Council of Cultural Revolution to the Ministry of Science for
implementation.
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